
China versus de VS 

 

 

De economische politiek van China is onder andere gebaseerd op lage 

arbeidskosten, modernisering van de infrastructuur en een lage wisselkoers van 

de eigen munt (yuan) ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De waarde van de 

yuan is gekoppeld aan de waarde van de dollar. Het grote handelsoverschot van 

China met de Verenigde Staten van Amerika (VS) zorgt voor een opwaartse druk 

op deze wisselkoers. De aankoop door de Chinese monetaire autoriteiten van 

veel waardepapieren in dollars, met name Amerikaanse staatsobligaties, zorgt 

juist voor een neerwaartse druk. Deze aankoop is weer belangrijk voor de VS, 

want op die manier financiert de Amerikaanse overheid een deel van haar 

enorme  begrotingstekort. 

Toch heeft de regering van de VS veel kritiek op de kunstmatig laag gehouden 

koers van de yuan: dit biedt Chinese exporteurs een concurrentievoordeel. De 

regering van de VS overweegt daarom invoerheffingen op Chinese producten en 

andere invoerbeperkingen af te dwingen bij de Wereldhandelsorganisatie WTO. 

 

a Noem nog een andere invoerbeperkende maatregel dan invoerheffingen, die de 

VS kan gebruiken tegen China. 

 

b Beschrijf twee nadelen die invoerbeperkingen door de VS tegen China kunnen 

hebben voor de economie van de VS. 

 

Met betrekking tot de wisselkoers van de yuan in dollars is het volgende bekend: 

 

 
c Bereken, in twee decimalen nauwkeurig, de koers van de yuan in dollars die 

volgens deze econoom de juiste waarde zou weergeven in maart 2010. 

 

Een woordvoerder van de Chinese regering zegt: 

“Een heel geleidelijke koersstijging van onze munt is voor ons geen probleem, 

maar wat de regering van de VS van ons land eist, tientallen procenten 

koersstijging binnen een jaar, zou zeer schadelijk zijn voor de Chinese economie. 

Ik beweer dat onze binnenlandse economie nog niet sterk genoeg is om het te 

verwachten verlies aan exportopbrengsten op te vangen.” 

juli 2008 - maart 2009 1 yuan = 0,146 dollar 

maart 2009 - maart 2010 geleidelijke stijging van deze koers met 1,83% 

maart 2010 een econoom beweert dat de yuan ten opzichte van 

de dollar nog steeds 40% ondergewaardeerd is 

 



Gebruik bron 7 en bron 8. 

d Beschrijf twee argumenten die de bewering van de woordvoerder kunnen onder-

steunen: één argument op basis van bron 7 en één argument op basis van  

bron 8. 

 

Gebruik bron 8, onderdeel B. 

e Beschrijf, met gebruik van gegevens uit dit deel van bron 8, één argument dat de 

bewering van de woordvoerder kan tegenspreken. 

 

 

 

 

 

bron 7 particuliere consumptie in procenten van het bruto binnenlands 

product (bbp) (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bron 8 economische kerngegevens China 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2000-

2005 

2006 2007 2008 2009 2010 

A: waarde, 

in % van het nominaal bbp 

      

investeringen bedrijven en 

overheid 

37,7 40,7 40 41,1 45 n.b. 

export 25,7 35 35,4 32,7 24,5 n.b. 

saldo lopende rekening 3,1 9,1 10,7 9,6 6,2 n.b. 

nationale besparingen 42,6 51,7 53 53,2 53,1 n.b. 

       

B: volume, 

% mutatie t.o.v. vorig jaar 

      

particuliere consumptie 8 11,3 11 9,4 8 n.b. 

investeringen bedrijven en 

overheid 

14,7 22,1 20,2 15,2 36,6 n.b. 

export 25,3 23,7 20 7,3 −23,1 n.b. 

bbp 9,4 11,6 13 9 7,7 n.b. 

       

C: % mutatie t.o.v. vorig jaar       

prijspeil particuliere 

consumptie 

+1,2 +1,5 +4,8 +5,9 −1,1 +5,2% 

 

kolom 2000-2005: gemiddelde over zes jaren kolom 2010: n.b. = niet bekend 

 


